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Editorial
Editorial
Iniciamos 2016, praticamente, com a Diretoria
reeleita em novembro de 2015, com pequenas
alterações dos membros do Conselho Fiscal. A
Diretoria agradece a confiança de seus associados ao ser eleita para o período de 2016 a 2018
e espera atender aos anseios de todos. Como é
de conhecimento, a SISTEL transferiu os superávits do Plano PBS-A disponíveis para distribuição, para suprir necessidades financeiras do
PAMA e PAMA/PCE, contrariando grande parte
de seus assistidos. Mesmo sem a concordância
das Associações, a FUNDAÇÃO ATLÂNTICO realizou eleições através do colégio eleitoral (indiretas) sem garantir o direito a voto para todos os
Participantes e Assistidos. O acordo coletivo da
OI aprovado em dezembro de 2015, repôs a inflação do período. Vejam matérias sobre estes
assuntos nesta edição. Das atividades desenvolvidas pela ASTELPAR, continuaremos com as
comemorações bimestrais dos aniversariantes
cuja adesão tem aumentado. Teremos viagens
de lazer já programadas com preços favoráveis.
O Grupo de trabalho constituído para elaborar
um livro sobre os últimos 50 anos das telecomunicações no Paraná continua o seu trabalho. O
auxílio funeral foi implantado e é mais um benefício financeiro da ASTELPAR sem custos para os
Associados. Os recursos provem de doações
recebidas. Continuarmos com as atenções voltadas para nossos Associados das Regiões de
Ponta Grossa, Cascavel, Maringá e Londrina, em
uma integração que nos fortalece inclusive nas
negociações com as Patrocinadoras. Destacamos aqui o sucesso do tradicional almoço de fim
de ano realizado no dia 05 de dezembro de 2015,
com mais de 300 pessoas. Mais informações
dessas atividades estão detalhadas em matérias
desta edição e no site da ASTELPAR. Consulteo. É o meio rápido e eficiente de nos comunicarmos. As informações recentes e importantes estão sempre lá. Venha até a ASTELPAR conhecer
as novas instalações.

ASTELPAR, a união de forças!
A Diretoria
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Eleição Diretoria
Astelpar
Triênio 2016-2018
Em Assembléia Ordinária, realizada em 25/11/2015,
no Hotel Del Rey, sito a Rua Ermelino de Leão 18, 1º
andar, foi eleita por aclamação a diretoria que comandará
a Astelpar no triênio de 1º de janeiro de 2016 a 31 de
Dezembro de 2018.
Os membros da nova diretoria tomaram posse
simbólica no almoço de final de ano realizado no
restaurante Dom Antonio em Santa Felicidade.
MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor – Presidente
Luiz Fernando Torres Cardozo
Diretor Administrativo-Financeiro Luiz Olivier Cesar Scheffer
Suplente Diretor Admin-Financeiro Lis Gabardo Waluszko
Diretor Ação Social
Paulo Arruda Bond
Diretor Jurídico
Maria Lucia Marques Bom
Diretor de Planos Sistel e Outros Cleomar Justiniano Gaspar
Diretor de Planos Fund. Atlântico Enrique F. de Aramburo Pardo
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Laecio Claudio Werneck
Mauro Olandoski
Pedroair José Buest
Suplentes
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José Atair Castanharo
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NOTÍCIAS SISTEL

SISTEL CRIA DUAS
NOVAS DIRETORIAS
Em reunião realizada em 25 de Outubro de 2013, o Conselho
Deliberativo da Sistel propôs a criação de duas novas diretorias
para a Fundação.
Por entenderem que o aumento da estrutura organizacional proposta traria mais despesas para os planos previdenciários, os Conselheiros Eleitos pelos Participantes e Aposentados votaram contra a proposta.
Como a matéria foi aprovada pelos Conselheiros designados
pelas patrocinadoras, que são maioria, o assunto teve andamento
e em 24/10/2014, criaram-se as novas diretorias e foram nomeadas a Sra. Rosana Leonel para assumir a nova Diretoria de Previdência e a Sra. Adriana Meirelles para a Diretoria de Saúde.
Em 12/12/2014, foi realizada nova reunião, ocasião em que se
oficializou a nova estrutura organizacional da SISTEL. A referida
ata foi assinada por todos os Conselheiros, visto que se tratava
simplesmente da implantação de uma medida já aprovada anteriormente.

COMO
FICOU O
PLANO DE
SAÚDE
Como já noticiado, a SISTEL transferiu
o superávit do PBS-A para o PAMA. Foram
3,042 Bilhões que saíram do plano
previdenciário para o plano assistencial.
Um grupo de trabalho foi criado para
discutir o assunto, mas não se chegou a
um consenso, pois as melhorias que a
SISTEL ofereceu foram mínimas:
- permanência do cônjuge sobrevivente nas condições originais;
- Desistência do PCE sem encontro
de contas, após 24 meses de contribuição;
- contribuição única para casais
Sistelados (81 casos);
- Não cobrança de coparticipação
para cirurgia de catarata para o PCE.
Itens importantes não foram aprovados, como por exemplo:
Não garantiram reajuste das mensalidades pelo INPC;
Não adotaram a Rede Nacional
Bradesco;
Não preservaram o superávit de quem
não usa o PAMA.;

Não readmitiram quem teve o plano
cancelado (mas o superávit deles vai para
o PAMA);
Não cancelaram os 3 últimos reajustes.
Além da Ação Judicial impetrada pela
ASTELPAR junto ao Escritório Sidnei Machado, a FENAPAS, em dezembro de 2014
impetrou AÇÃO ORDINÁRIA no sentido de
que o custeio do PAMA seja assumido pelas Patrocinadoras, conforme o Regulamento. Em uma primeira análise o juiz indeferiu
a Liminar para suspensão imediata dos
aumentos, mas o pedido foi reiterado e será
apreciado após a contestação da Sistel.
Grupos de Associados da Astaptel
(MG) e da AATERN (RN) conseguiram
liminares e já estão pagando o PCE sem os
reajustes abusivos.
Se você está com o PAMA ou o PCE
cancelado ou em vias de ser cancelado,
procure a Astelpar.
Consulte sempre o site da ASTELPAR
e fique por dentro do assunto.

VOCÊ SABE PARA ONDE
FOI O TEU SUPERÁVIT?
Finalmente, a novela do superávit chegou a seu penúltimo capítulo. E o final
não é muito feliz, como quase sempre acontece na TV.
A SISTEL transferiu 3 BILHÕES e 42 MILHÕES da conta do superávit para
cobrir o déficit do plano de saúde.
O assunto foi para aprovação do Conselho Deliberativo da SISTEL tendo sido
aprovado por todos os Conselheiros das patrocinadoras. Os 3 Conselheiros eleitos
pelos aposentados, Cleomar, Burlamaqui e Ezequias, apresentaram manifestação
de voto contrário por escrito (veja no site da ASTELPAR).
Independentemente da Ação do PAMA e PCE, em trâmite, em 25 de setembro a
FENAPAS protocolou uma Ação Judicial, para que, cumprindo-se a Lei, os Superávits
de 2009/11 sejam destinados em beneficio dos Assistidos, com pedido de liminar,
evitando-se prejuízos irreparáveis aos assistidos do PBS-A.
Ressaltamos que esta Ação ainda não impede um acordo, desde que seja
vantajoso e formalmente aprovado pelos Assistidos.
FIQUE ATENTO. QUALQUER NOVA INFORMAÇÃO SERÁ DIVULGADA EM NOSSO SITE

AÇÃO JUDICIAL PAMA
A ASTELPAR, em outubro
de 2014, em razão dos altos
reajustes aplicados pela
SISTEL nas mensalidades do
PCE, decidiu impetrar ação judicial contratando o Escritório
Sidnei Machado e Advogados
Associados.
Recentemente, a juíza a quem foi distribuída a ação, decidiu que a competência
de julgamento cabe à justiça civil e não à
trabalhista. Desta forma, restava a alternativa de entrar com nova ação na justiça comum ou recorrer para a segunda instância
da justiça do trabalho. Decidimos permanecer na justiça do trabalho por ser mais
rápida e mais barata, além do que, na justiça civil, há a cobrança de custas, o que
poderia onerar nossos Associados.
Cabe informar que a SISTEL transferiu
um alto montante do superávit para o pla-

no de saúde. Embora sejamos
contra esta transferência, isto
nos dá um fôlego para solucionar o problema.
Recomendamos aos nossos
Associados que não solicitem
cancelamento de seus planos,
pois neste caso, mesmo que haja
sucesso na ação judicial, a possibilidade
de que o usuário retorne ao plano se torna
reduzida.
Caso o seu plano já tenha sido cancelado, entre em contato com a Angélica, (terças e quintas-feiras) na Associação, para
que isto seja informado à Justiça através
dos nossos Advogados.
Se você não faz parte do grupo que
entrou na justiça e pretende ingressar, ligue também para a Angélica (terças e quintas-feiras) e solicite sua inclusão em um
novo grupo.

ASTELPAR - A UNIÃO DE FORÇAS!
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ACT OI:
ASSEMBLEIA
APROVOU A
PROPOSTA
A Assembleia realizada em 16/12/2015 aprovou por unanimidade a proposta negociada com
a Empresa:
Reajuste: de 10,33% (INPC), a partir de 1º
de novembro de 2015, para todos os salários.
Vale Alimentação (Cesta Básica): de R$
216,64 passa para R$ 220,00, a partir de 1º de
novembro de 2015, com coparticipação do beneficiário de R$ 1,00.
Tíquete especial de Natal: abono no valor
de R$ 110,00 a ser creditado no cartão alimentação.
Benefício Medicamentos: de R$ 1.116,60
passa para R$ 1.150,00 por grupo familiar, limitado a R$ 200,00 por mês, com coparticipação do beneficiário de 10%.
Medicamentos de uso contínuo/doenças
crônicas: mantido sem alteração dos valores.
Atenção!: para participar deste benefício o aposentado precisa encaminhar para a Empresa laudo e receita médicos emitidos a no máximo 60
dias. O laudo e a receita passarão a ter validade
de 12 meses, quando deverão ser renovados.
Plano de Saúde, Plano Odontológico e Seguro de Vida: sem alteração.
Auxílio Funeral: de até R$ 5.000,00 (pago
pela Seguradora MetLife). Sem alteração.

Antonia Arlete Schlepak
Depoimentos de teleparianos são importantes para a
edição do livro sobre a história da Telepar
Os depoimentos estão chegando, as entrevistas estão acontecendo e
as pesquisas vão começar logo. É o livro sobre
a história da Telepar que
está sendo elaborado por
uma comissão nomeada
pela Astelpar. A primeira
fase do trabalho, que
consistiu no levantamento dos temas a serem abordados, na
indicação das fontes de pesquisa e
na preparação da
listagem das pessoas a serem ouvidas, está concluída com sucesso. O trabalho tem
a chancela oficial
da Astelpar.
Todos os teleparianos podem
participar do livro.
Mais de 50 colegas de trabalho já
enviaram seus valiosos depoimentos (e fotos) para a comissão.
Um deles é o de Antonia Arlete Schlepak, que
trabalhou na Telepar de 1979 a 1998, como
telefonista e supervisora: “Entrei na Telepar
ainda muito jovem. Vim do interior, trabalha-

va como doméstica, estudei, prestei o concurso
e passei. Depois de três
meses de treinamento
com a instrutora Elvira,
sendo uma das primeiras
colocadas, fui efetivada e
ai minha vida mudou.
Aproveitei as oportunidades que a Empresa oferecia: estudei muito, me
formei em Letras, fiz
muitos cursos. Sempre gostei de participar de Cipa, CCQ, encontros, palestras. Fiz
parte da Associação
das Telefonistas,fui
promovida a supervisora. Amava meu trabalho. Fiz muitas amizades verdadeiras,
muitas das quais cultivo até hoje. Estou
aposentada desde
2004. Moro e trabalho
em Londrina, onde tenho uma escola de
cursos profissionalizantes. Tudo o que sou e conquistei foi graças à Telepar.Bons tempos, muitas saudades”.
Os depoimentos dos teleparianos são ponto importante do livro. Para participar, basta
entrar no link http://goo.gl/forms/n2Tvv3HIbg

Importante : Medicamentos de uso continuo
O beneficio é exclusivo para aposentados pelo contrato TRCA (CA e TRIPARTITES). Aplica-se às doenças da
listagem de patologias (com valores), acertada no acordo coletivo de novembro 2015.
Para aderir ou permanecer no programa:
Preencher o Termo de Adesão ao Programa de Medicamentos de Uso Contínuo (PMUC) e entregar LAUDO
MÉDICO E RECEITA, na Astelpar, é necessária a renovação a cada 12 meses.
Casos de exclusão do programa PMUC:
1. A não utilização do beneficio por 06 meses consecutivos acarretará a exclusão automática.
2. A não adesão ao programa CUIDAR. No Cuidar a Oi faz o acompanhamento por telefone, para os casos de
Diabetes, Dislipidemia ou Doenças Cardiovasculares.
Renovação no prazo de 60 dias:
A Oi solicitou a renovação em 60 dias no caso de Termos de Adesão e Laudos Vencidos. A ASTELPAR já recebeu
a lista dos Associados Dependentes que precisam fazer a renovação e contatará os seus Associados.
Se você tiver dúvida contate a Astelpar pelo e-mail astelpar@astelpar.org.br ou telefone (041) 3224-2367.

PARTICIPE DOS EVENTOS SOCIAIS DA ASTELPAR!
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Astelpar sorteia TV De 42 polegadas
Este é o terceiro ano consecutivo
em que a Astelpar sorteia ao final do
ano uma Televisão smart, para seus
Associados. Concorreram ao sorteio
todos os Associados com suas mensalidades em dia.
Este ano o feliz ganhador foi Rubens
Costa Leandrini, residente em Curitiba.
A TV foi ofertada pelo Dr. Marcelo,
do escritório jurídico Declatra, que defende os direitos dos Aposentados junto a Oi e a TIM.
As teses apresentadas pelo Dr.
Marcelo são as cláusulas que asseguram aos aposentados os mesmos direitos como se na ativa estivessem,
conforme estabelece o Termo de Relação Contratual Atípica (TRCA) (caso
das PLR´S e Auxílio Alimentação)

“Eleições” da Fundação Atlântico
PARABÉNS
Maria Luciano Roes!
A Diretoria da Astelpar felicita a
Ex-Telepariana, Maria Luciano Roes,
pela obtenção do primeiro lugar no
concurso contador de histórias promovido pela Sistel, na comemoração
do dia do Aposentado
Maria Luciano Roes foi funcionária da Telepar, tendo sido admitida
em 1978 como telefonista em Cianorte, sendo transferida em 1981, no
mesmo cargo, para Maringá. Em
1982 passou para a área financeira e
em 1986 foi promovida a Assistente
de Economia e Finanças do Distrito
de Maringá. Aposentou-se em julho
de 1997.
Dia 29/01, ela e seu marido Arno
Roes, estiveram em Brasilia para receber o prêmio a que fez jus. Maria
Luciano e Sr. Arno, além de conhecer a Sistel, aproveitaram a oportunidade para um tour pela cidade e
ficaram encantados com Brasilia.

Desde 2006, a FUNDAÇÃO ATLÂNTICO vem “fazendo” eleições para os Conselhos Deliberativo e
Fiscal com o claro intuito de dificultar a legítima representatividade dos Participantes e Assistidos dos
planos previdenciários que ela administra. Em 2006,
após uma Eleição Direta e com Voto Universal, os eleitos não foram empossados, pois os indicados pela Oi
em 2005, que perderam, conseguiram uma liminar.
Em 2013, após Denúncias da ANAPAR, FENAPAS e
SINDICATOS a ATLÂNTICO decidiu realizar eleições indiretas e não garantiu o direito de voto para todos os Eleitores.
Em 2015, após dois anos de Denúncias
das Associações, FENAPAS, SINDICATOS e
ANAPAR, a PREVIC determinou que a ATLÂNTICO realizasse novas eleições, garantindo o
direito de voto a todos os Participantes e Assistidos.
A ANAPAR e a FENAPAS realizaram
várias reuniões
com a ATLÂNTICO e propuseram
um Regulamento
Eleitoral com Eleições Diretas e
Voto Universal,
mas não obtiveram resposta.

A ATLÂNTICO, com a conivência de alguns Sindicatos e uma Associação (não filiada à FENAPAS), fez que
30 delegados indicassem os Conselheiros Fiscais e Deliberativos para representar os 28.000 Participantes e Assistidos. “Coincidência”: dois conselheiros indicados em
2005 foram “reeleitos”, após dez anos de indicação.
Após mais essa Eleição Ilegítima a APAS-RJ (Afiliada à FENAPAS) questionou à PREVIC, que deu uma resposta em que comodamente “lava as mãos”.
Uma ação individual encabeçada por uma Aposentada do RS obteve sentença favorável determinando a
suspensão da Eleição e a imediata realização de Eleição Direta.
Em 23 de Dezembro, ANAPAR, FENAPAS e FITATRELP encaminharam Ofício ao Ministério da Previdência Social e à PREVIC, solicitando seus empenhos para o cumprimento desta sentença. Ainda cabem recursos e agravos de ambas as partes.
Aguardamos o
sucesso final
da
ação,
mas continuaremos a
luta, em todos os foros, para
conseguir a
Eleição Direta e com
Voto Universal!

FALE COM A ASTELPAR - ASTELPAR@ASTELPAR.ORG.BR!
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ASSOCIADO: VENHA PARTICIPAR DOS NOSSOS ALMOÇOS DE NATAL!
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FALE COM A ASTELPAR - ASTELPAR@ASTELPAR.ORG.BR!

Curitiba - Novembro/2015
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CONFRATERNIZAÇÃO ALMOÇO FINAL DE ANO CASCAVEL

Passeios e Viagens 2016
Gravatal

Caldas

A Astelpar realizou durante o mês de Janeiro/Fevereiro, pesquisa de interesse com 20% de seus Associados. A pesquisa detectou os seguintes problemas:
- A alta do dólar turismo para Cr$ 4,20 inviabilizou viagens para o exterior
(inclusive Foz)
- O surto de dengue não recomenda viagens ao nordeste e nem ao litoral
paranaense
- A crise financeira atingindo muitas famílias recomenda viagens curtas
tipo bate e volta
Diante destes 03 fatos negativos a Diretoria de Ação Social, adotará a
seguinte estratégia:
Foram definidas 02 viagens promovidas pela Astelpar. Em Junho GRAVATAL
e agosto CALDAS DA IMPERATRIZ (hotel Plaza).Também assinamos um convênio com a TOP TUR e PARAISO TURISMO. Não serão grupos exclusivos da
Astelpar porém nossos Associados gozarão do desconto de 5%.

Junho - GRAVATAL (GRUPO ASTELPAR )
Agosto - Caldas Imperatriz (GRUPO ASTELPAR)
À medida que as empresas forem nos passando os locais divulgaremos por email, por isto solicitamos a todos que viajam conosco cadastrarem e-mails, para
receberem as ofertas.
A NILDA atenderá a partir 02 de março todas as quartas e sextas feiras, na sede
da Astelpar no horário normal de funcionamento da Associação.

É BOM VIAJAR COM OS AMIGOS!

Curitiba - Fevereiro/2016
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Fundação Sistel 2016: Pagamentos de Benefícios e Boletos do PAMA e do PCE
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Beneficio
25/1 (2ª feira)
29/2 (2ª feira)
30/3 (4ª feira)
29/4 (6ª feira)
30/5 (2ª feira)
30/6 (5ª feira)
29/7 (6ª feira)
30/8 (3ª feira)
30/9 (6ª feira)
28/10 (6ª feira)
29/11 (3ª feira)
20/12 (3ª feira)

Boleto PAMA e PCE
12/1 (3ª Feira)
12/2 (6ª Feira)
14/3 (2ª Feira)
12/4 (3ª Feira)
12/5 (5ª Feira)
13/6 (2ª Feira)
12/7 (3ª Feira)
12/8 (6ª Feira)
12/9 (2ª Feira)
13/10 (5ª Feira)
11/11 (6ª Feira)
05/12 (2ª Feira)

Fundação Atlântico: Cronograma de Pagamentos de Benefícios 2016
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Data
28/01 (5ªfeira)
26/02 (6ªfeira)
30/03 (4ªfeira)
28/04 (5ªfeira)
30/05 (2ªfeira)
29/06 (4ªfeira)
28/07 (5ªfeira)
30/08 (3ªfeira)
29/09 (5ªfeira)
28/10 (6ªfeira)
29/11 (3ªfeira)
20/12 (3ªfeira)

CHEGOU A HORA DO
IMPOSTO DE RENDA

Pagamentos do INSS 2016
(07/01/2016)

Aramburo

Tabela de Pagamento de Benefício 2016
FINA Para benefícios acima de 1 salário mínimo
L

dez/1
5

jan/1 fev/1 mar/1 abr/1 mai/1 jun/1 jul/1 ago/1 set/1 out/1 nov/1 dez/1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7

1 e 6 4/jan

1/fev

1/mar 1/abr

2/mai 1/jun

1/jul

1/ago 1/set

3/out

1/nov 1/dez

2/jan

2 e 7 5/jan

2/fev

2/mar 4/abr

3/mai 2/jun

4/jul

2/ago 2/set

4/out

3/nov 2/dez

3/jan

3 e 8 6/jan

3/fev

3/mar 5/abr

4/mai 3/jun

5/jul

3/ago 5/set

5/out

4/nov 5/dez

4/jan

4 e 9 7/jan

4/fev

4/mar 6/abr

5/mai 6/jun

6/jul

4/ago 6/set

6/out

7/nov 6/dez

5/jan

5 e 0 8/jan

5/fev

7/mar 7/abr

6/mai 7/jun

7/jul

5/ago 8/set

7/out

8/nov 7/dez

6/jan

OBS: Para saber o dia de pagamento, os beneficiários devem observar o último número do
seu benefício (excluindo o dígito) ou, no caso de concessões novas, o final do Número de
Identificação do Trabalhador (NIT). Quando houver feriado estadual ou municipal, o
pagamento do benefício será feito no dia útil seguinte.

INSS: Beneficio reajustado em 11,28%
O índice foi divulgado em portaria conjunta dos ministérios do
Trabalho e Previdência Social e da
Fazenda, publicada nesta segunda-feira (11/01) no Diário Oficial da
União (DOU).
Contracheque de janeiro, valores de contribuição veja no Site
INSS
Reajuste do INSS será
de 11,28% teto vai a R$ 5.190.
Os benefícios do INSS com valores acima
de um salário mínimo terão reajuste anual de
11,28%. Com o aumento, o teto da Previdência Social passará de R$ 4.663,75 para R$
5.189,82 neste ano.

A correção foi confirmada com a divulgação feita
pelo IBGE (instituto de geografia e estatística) do INPC
(Índice Nacional de Preços
ao Consumidor) acumulado
em 2015.
O reajuste superou a inflação oficial do país no ano
passado, de 10,67%, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo). Mas ficou abaixo da previsão de 11,57% do governo.
O aumento dos aposentados não é tão alto
desde 2003, quando os benefícios subiram
19,71%.

A ASTELPAR FIRMOU CONVÊNIO COM A ADVOGADA
CIBELLE PARA FAZER DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA
Os associados que desejarem poderão trazer sua documentação, na ASTELPAR, para encaminhamento através de
nossos atendentes.
Essa documentação deverá ser preparada com bastante
cuidado para o correto preenchimento da declaração.
Documentos:
01 - Comprovantes de rendimento
02 - Demonstrativos de movimentações bancárias
03 - Informações sobre as alterações patrimoniais como:
Vendas ou Compras de Imóveis; Troca de Veículos; Saldos bancários e outros
04 - Cópias da declaração do ano anterior
O custo para as declarações com até três fontes de rendimento e poucas alterações patrimoniais será de R$ 60,00 a
serem pagos na entrega da declaração.
Casos especiais ou declarações de maior complexidade
devem ser tratados caso a caso.
TABELA DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 2016
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAR DECLARAÇÃO
Rendimento Tributável – a partir de: ...................... 28.123,91
Rendimentos isentos e não tributáveis acima de: .. 40.000,00
Atividade Rural – acima de: .................................. 140.619,55
DESCONTO SIMPLIFICADO
20% (vinte por cento) Limitado a: .......................... 16.754,34
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
1% (um por cento) ao mês calendário até 20% (vinte por cento) - do Imposto devido
Valor mínimo da multa: ............................................... 165,74
PRAZO DE ENTREGA
NA ASTELPAR
01 de março a 19 abril/2016 as terças e quintas-feiras
DEDUÇÕES
Dependentes ............................................................ 2.275,08
Instrução .................................................................. 3.561,50
Contribuição Oficial – valor total do desconto
Contribuição à previdência complementar – Até 12% (doze por
cento) dos rendimentos tributáveis

SAÚDE = QUALIDADE DE VIDA!

9

Curitiba - Fevereiro/2016

10 ASTELPAR informa

Auxílio
Funeral

NOVOS
SÓCIOS

Em Assembleia Extraordinária realizada em 2 de junho de
2015, foi aprovada a criação de
um AUXÍLIO FUNERAL.
No momento difícil da perda
de um ente querido, o auxílio funeral dará um importante suporte à família enlutada, cobrindo
os primeiros gastos que ocorrem por ocasião do falecimento.
No caso de falecimento do
Associado Titular, seus familiares receberão o valor de R$
1.300,00, independente do valor
contributivo do Associado.
Desde sua criação, 13 famílias já utilizaram o Auxílio Funeral.
Este benefício foi criado pela
ASTELPAR com doações recebidas dos advogados que defendem nossas causas. O Associado não paga absolutamente nada
para receber este auxilio. A
Astelpar exige apenas 02 condições:
1 – Ter no mínimo 10 anos de
Associado.
2 – Estar com sua mensalidade em dia com a Astelpar.
Se você tiver alguma dúvida
sobre este assunto consulte a
ASTELPAR.

JANEIRO 2016
Luiz Zaninelli Neto
08/01/2016
CURITIBA/PR
Josélia Gomes de Brito
07/01/2016
CURITIBA/PR

FALECIMENTOS
NOVEMBRO 2015
MANUEL ANTONIO MAIA
CA – CURITIBA/PR
* 03/08/1922 + 03/11/2015
VICENTE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
* CA – CURITIBA/PR
* 11/01/1933 + 24/11/2015
DEZEMBRO 2015
FRANCISCA ARNAUD LOPES
INSS – PONTA GROSSA/PR
*.19/01/1925 + 11/12/2015
JOSÉ NERY LOPES
PBS-A – CURITIBA/PR
*. 10/03/1939
+28/12/2015
JANEIRO 2016
LORIVAL JENSEN
TRI – CURITIBA/PR
* 24/01/1942 + 17/01/2016
FEVEREIRO 2016
ANTONIO CARDOSO I
INSS – CURITIBA-PR
* 01/08/1949 + 18/02/2016
BALTALZEL PICUSSA
PBS-A - CURITIBA/PR
* 13/12/1938 + 27/02/2016

ÓTICA DAS FAMÍLIAS
Seus olhos são a luz do mundo
Lentes e Armações
Preços especiais
para associados

Fone: 3232-2560
Trav. Oliveira Belo, 58 - Loja 04 - Shopping das Famílias

Em frente à Caixa Econômica Zacarias - Curitiba - PR

Clinióculos
José Natal
* CONSERTO DE ÓCULOS EM GERAL
* REPOSIÇÃO DE PEÇAS
* BANHO DE OURO EM ARMAÇÕES
* CONSERTAMOS SEUS
ÓCULOS NA HORA

PREÇOS ESPECIAIS.
OS MENORES DA PRAÇA.

TEL. (041) 3223-5907
AV. LUIZ XAVIER, 68 – LOJA 2 – GALERIA TIJUCAS- CURITIBA –PR

MANTENHA ATUALIZADO SEU CADASTRO!
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VENHA COMEMORAR SEU ANIVERSÁRIO CONOSCO!
A ASTELPAR está promovendo uma grande festa, com bingo, para os aniversariantes da capital e interior e quer você presente para
comemorar. O evento realizar-se-á no Hotel Del Rey, na rua Ermelino de Leão, 18 (ao lado da ASTELPAR), Centro, Curitiba. Será
gratuito para o aniversariante e um acompanhante. Os demais convidados deverão adquirir o seu convite, com antecedência, na
Associação, no valor de R$30,00 por pessoa, para associado; no valor de R$ 35,00 por pessoa, para não associado.
Os aniversariantes deverão confirmar presença impreterivelmente até três dias antes da comemoração.

OUTUBRO E NOVEMBRO / 2015

CURTA NO FACE BOOK A PÁGINA DA ASTELPAR!
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VENHA COMEMORAR SEU ANIVERSÁRIO CONOSCO!
A ASTELPAR está promovendo uma grande festa, com bingo, para os aniversariantes da capital e interior e quer você presente para
comemorar. O evento realizar-se-á no Hotel Del Rey, na rua Ermelino de Leão, 18 (ao lado da ASTELPAR), Centro, Curitiba. Será
gratuito para o aniversariante e um acompanhante. Os demais convidados deverão adquirir o seu convite, com antecedência, na
Associação, no valor de R$30,00 por pessoa, para associado; no valor de R$ 35,00 por pessoa, para não associado.
Os aniversariantes deverão confirmar presença impreterivelmente até três dias antes da comemoração.

DEZEMBRO / 2015 - JANEIRO / 2016

VENHA COMEMORAR SEU ANIVERSÁRIO COM A ASTELPAR!

